
 

Pokojnici umrli tijekom ovoga tjedna u zadnjih pet godina: 
 

 

 Marija Ovčar – 5.4.2013. 
 Ivan Oršoš – 4.4.2015. 
 Marija Filipović – 6.4.2016. 
 Mila Holjevac – 8.4.2017. 
 

… dođite …               … pjevati … 

 

 

 

 
 

 

 

USKRS – 1. travnja 2018. 
 

U 1. misnom čitanju apostol Petar vrlo sažeto govori 
Židovima u Jeruzalemu o Isusovom djelovanju među 
njima i osobito o nedavnim događajima u njihovu 
glavnom gradu. Premda je Isus prošao zemljom 
čineći dobro ipak je po ljudski vrlo loše završio: 
ostavili su ga njegovi najbliži, a njegovu sunarodnjaci 
su ishodili za Isusa strašnu i sramotnu smrt na križu. 
Ipak taj Isus nije ostao u grobu nego je uskrsnuo – a 
što mogu posvjedočiti odabrani svjedoci – i umjesto 
odmazde apostol Petar obećava oproštenje grijeha svima koji vjerom 
prihvate uskrslog Isusa. 
 

U Poslanici Kološanima apostol Pavao piše koje su posljedice za ljude koji 
vjerom prihvate uskrslog Isusa: ista slava koju ima Uskrsli. 
 

Današnje evanđelje donosi pred nas prvo svjedočanstvo o pronalasku 
prazna Isusova groba. To izaziva čuđe-
nje i nevjericu: 'Zašto je grob prazan?' 
Postupno će apostoli shvatiti da je 
grob prazan zato što je Isus uskrsnuo i 
živ je pa nema što tražiti u grobu.  
To je prva radosna vijest koja nosi još 
jednu za ljude važnu poruku: i vaši će 
grobovi jednom biti prazni jer ćete i vi 
svi uskrsnuti.  
Svaka je nedjelja proslava i podsjetnik Isusova uskrsnuća i svaka je nedjelja 
najava svih ljudskih uskrsnuća. Zato je nedjelja poseban i povlašten dan koji 
nam pomaže da si posvijestimo našu veličinu Božjih stvorova koji na ovom 
svijetu poput Isusa trebaju 'proći zemljom čineći dobro' kako bi im i vječnost 
po uskrsnuću bila dobra, upravo sretna. 

 

Župe sv. Martina, Podturen 
(www.podturen-zupa.hr) 

 

Br. 18/2018. – godina I. Sv. Martin 

P   O   D   T   U   R   E   N 

   1. NED 
† Lidija Maček; Luka i Matilda Vrtarić i rod. Vrtarić i Salaj (7,oo!)                       

ž u p n a    (10,3o!)   (USKRS) 

   2. pon 
† Zoran Petak. God. Ivan, Franjo, Rozalija i Anika Zobić te (8,oo!) 

Mijo i Marija Mrazović 
† Stjepan Križaić, god. rod. i braća  (10,3o) 

   3. uto E m a u s 

   4. sri † Josip Majerić, god. i Luka 

   5. čet † Marija Ovčar, god. Ivan i ob. Horvat  

  6. pet † Ivan i Cecilija Varga i rod. (7 sati – bez ispovijedi) 

  7. sub 
† Stjepan i Agata Martinjaš te Ivan, Marija, Ladislav i  

Ana Kolarić i dijete Marica 
Zahvala uz 50 god. braka Ivana Zobića i Vere r. Božić (18 sati) 

  8. NED 
† Martin Jambrošić, god. i ob. Jambrošić i Murković  (8,oo)                       

ž u p n a    (10,3o!)   (Bijela) 

M   I   K   L   A   V   E   C 
  6. pet na čast Srcu Isusovu (Mikl. i Ferk.) – (8 sati – bez ispovijedi) 

  7. sub †Terezija Drk te Franjo i Anđela Varga  

S   I   V   I   C   A 

   4. sri 
† Marija Vrtarić, god. Vid, Vinko, Franciska, Stjepan i Franjo te 

 Elizabeta Majerić, god. Josip i ob. 

   5. čet †Stjepan Žganec, god. i ob. Žganec i Bobičanec 

   7. sub † Florijan Zadravec, god. (8,3o!) – (umjesto utorka) 

sri † Marija Tropša (ob. Majerić)= misa izvan župe 



Aktualnosti 

 
Danas je Uskrs ili Vazam, najveći kršćanski blagdan, kojim se slavi središnji 
događaj kršćanstva: Kristovo uskrsnuće. 
 

Uskrs se često naziva i Vazam. Sama riječ vazam dolazi od vuzem (uzeti), 
odnosno označava da se nakon dugog vremena posta (post se u korizmi, i to 
ne svugdje, prekidao samo na Veliki četvrtak) opet može uzeti meso. Postoji 
određena razlika između Vazma i Uskrsa. 
Dok Uskrs označava sam dan kada se slavi Kristovo uskrsnuće, Vazam je širi 
pojam i označava cijelo otajstvo spasenja – Kristovu muku, smrt, 
uskrsnuće i proslavu. 
Blagdan Uskrsa se ne slavi svake godine u isto vrijeme. Danas se on slavi u 
prvu nedjelju nakon prvog proljetnog punog Mjeseca (uštapa). Budući da 
prvi proljetni uštap može biti između 22. ožujka i 25. travnja, to znači da 
blagdan Uskrsa može pasti samo unutar tog vremena. 
Skrušene molitve, procesije, obredne vatre, blagdanski spravljena jela i 
kolači i njihov blagoslov u uskrsnoj košari, bojenje uskrsnih jaja, uskrsno 
čestitanje i darivanje te pjesme u slavu Uskrsa tek su dio pučkih uskrsnih 
običaja. 
Za Uskrs se odlazi na jutarnju misu ili se na Veliku subotu odlazi na svečano 
vazmeno bdijenje. Na sam Uskrs tradicijski se blaguje šunka, često domaći 
kruh te slastice. 
Hrana se prije blagovanja odnosi u crkvu na uskrsnu misu gdje je svećenik 
blagoslivlja, a potom vjernici odlaze kućama na uskrsni objed i slavlje. 
Tradicijska uskrsna jela kod nas su: šunka, kruh, jaja-pisanice, hren, mladi 
luk, kolači i drugo – već prema prilikama i mogućnostima. 
 

Postoji mnogo crkvenih pjesama koje opjevavaju Isusovu muku, raspeće i 
uskrsnuće. U hrvatskoj uskrsnoj tradiciji najpoznatije su "Kraljice neba", 
"Uskrsnu Isus doista", "Na nebu zora rudi" i dr. Poznato je oko 100 skladbi, 
koje se pjevaju kao uskrsne pjesme od Velike subote do Duhova, ali samo 
oko 30-ak ih se pjeva i danas.  
 
 
 
Košarica uskrsnih jela… 
 

Uskrsnuće tijela 
 

Zagonetka ljudskog života najteže se osjeća nad grobom onih koje smo 
voljeli. Pred smrću se čovjek sam po sebi osjeća bespomoćan. No pred 
misterijem smrti u pomoć mu dolazi sam Bog. Na temelju božanske objave, 
Isusovi vjernici, okupljeni u Crkvi, znaju da je Bog stvorio čovjeka za vječno 
sretan život, s onu stranu groba. Štoviše, kršćanska vjera uči da će tjelesna 
smrt biti napokon pobijeđena. Ta puna pobjeda slavit će se u uskrsnuću 
tijela, u posljednji dan sadašnje povijesti. 
Prema Svetom pismu, čovjek je stvoren kao biće u kome duša i tijelo čine 
jedinstvo, cjelinu. Sve Božje stvaranje, sav tijek povijesti kojim ravna Bog, 
sve spasenje po Isusu Kristu usmjereno je na toga i takva čovjeka. Čovjek 
nije samo duša koja je besmrtna. Čovjek je i tijelo. Stoga molitva Vjerovanja 
utvrđuje u nama vjeru da će i tijelo imati udjela u konačnom spasenju. 
Štoviše, prema Bibliji, u velikoj i konačnoj Božjoj obnovi imat će udjela sva 
priroda. 
Ovaj članak Vjerovanja o uskrsnuću tijela najtješnje se nadovezuje na cijelo 
Vjerovanje. Ono je na neki način posljedica naše vjere u Boga Stvoritelja, u 
Isusa Krista, a nadasve u Krista Uskrsloga. 
Kristovo uskrsnuće temelj je i jamstvo našega uskrsnuća u novom nebu i 
novoj zemlji. Da istakne kako je Isusovo uskrsnuće uzrok našeg uskrsnuća, 
sv. Pavao je stvorio vrlo lijep kršćanski izričaj “su-uskrsnuti”: s Kristom 
Uskrslim i mi smo su-uskrsli. Njegovo uskrsnuće već sada djeluje u nama po 
milosti posvetnoj. U nama – kao u lozama božanskog čokota, Krista – struji 
božanski život. Najbolja hrana toga života jest euharistija jer je pod 
prilikama kruha i vina prisutan i u nama djelatan sam Krist Uskrsli. Stoga 
jedan od najstarijih kršćanskih pisaca iz početka II. stoljeća biskup Ignacije 
euharistiju zove “lijekom besmrtnosti”. 
Iz Svetoga pisma i svega vjerovanja Crkve kroz sva stoljeća posve je očita 
činjenica da ćemo i tijelom uskrsnuti. Isusova pobjeda nad smrću bit će 
dokončana kada bude pobijeđena, kako veli sv. Pavao, posljednja 
neprijateljica čovječanstva – smrt. Kako će to biti, još nam nije očito, za to 
još nemamo iskustva. Stoga Sveto pismo o tom kako će sve to biti govori 
najviše u slikama. Najbolje je to izrazio sv. Pavao riječima: “Što ljudsko oko 
još ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to je Bog pripravio onima 
koji ga ljube”. A na drugom mjestu piše: “Krist će preobraziti ovo naše 
bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu slavnome”.  
 

http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/sretan-uskrs-znate-li-razliku-izmedju-uskrsa-i-vazma-te-jeste-li-ikada-culi-za-jaja-bojana-u-mravinjaku---431317.html
http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/kako-se-slavi-uskrs---332552.html
https://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/5-teorija-o-tome-zasto-bojimo-jaja-za-uskrs---473320.html

